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KESULITAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL UJIAN 

TENGAH SEMESTER KALKULUS DIFERENSIAL 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesulitan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal ujian tengah semester Kalkulus Diferensial dan menganalisis 

faktor-faktor penyebabnya. Jenis penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2017/2018. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis 

analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal ujian tengah semester kalkulus diferensial: 

(1) Kesulitan penerapan konsep dilihat dari mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

menentukkan langkah penyelesaian dan menuliskan konsep; (2) kesulitan dalam 

operasi hitung dilihat dari mahasiswa melakukan kesulitan dalam memanipulasi 

angka, menuliskan simbol, dan operasi hitung perkalian bilangan rasional bentuk 

akar pecahan. Faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan 

yaitu mahasiswa masih kebingungan dalam membedakan konsep, mahasiswa 

belum paham merasionalkan bilangan, keliru dalam menuliskan simbol pada limit 

dan kontinuitas, mahasiswa kurang teliti, dan kurangnya konsentrasi dalam 

menyelesaikan soal ujian tengah semester kalkulus diferensial. 

Kata kunci: analisis, kalkulus diferensial, kesulitan mahasiswa 

 

Abstract 

The aims of research are to describe students' difficulties in solving the mid-term 

of differential Calculus exam and to analyze the factors causing it. The research is 

a descriptive qualitative. The subjects of the research are the students of 

Mathematics Education Department of Muhammadiyah University of Surakarta for 

academic year 2017/2018. The methods of entering data which in this research are 

interview and documentation. Data analysis techniques through data reduction, 

data presentation, and deduction of conclusions. The results of this study indicate 

that the students experienced hardship: (1) understanding: (2) operations related 

to manipulating numbers, symbols and operations, multiplication of money, root 

shapes. The Factors that causing students to have difficulties the students are still 

confused in separating concepts, students have not understood rational numbers, 

mistaken in the list of symbols on the boundary and continuity, students are less 

thorough, and lack of concentration in handling the semester test of differential 

calculus. 

Keywords: analysis, difficulties students, differential calculus 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Djamarah (2011: 235) kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya 
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ancaman, hambatan ataupun gangguan belajar. Kesulitan belajar yang sering 

dialami mahasiswa diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam memahami 

konsep yang berakibat mahasiswa tidak mampu berfikir secara terstruktur. 

Menurut penelitian Hidayati, Fajar (2010: 1) mengemukakan bahwa perlunya 

analisis kesulitan untuk mengetahui letak kesulitan siswa dalam penguasaan 

konsep dan prinsip sehingga guru dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan 

siswa dalam memecahkan masalah matematika. Menurut Oktavia (2016: 11) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jenis-jenis kesulitan yang dialami 

mahasiswa dalam menyelesaikan persamaan differensial dibagi menjadi 2 

kategori, yaitu: 1) kesulitan pemahaman konsep meliputi: Kesulitan 

merumuskan ciri atau bentuk umum, kesulitan menentukan teknik 

penyelesaian. 2) kesulitan penerapan konsep meliputi: kesulitan dalam 

langkah-langkah perhitungan, kesulitan dalam materi prasyarat. 

Menurut Jihad A dan Haris, dkk (2010: 15) hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Berdasarkan data hasil belajar 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang menempuh mata 

kuliah Kalkulus Diferensial tahun 2016/2017 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Kalkulus Diferensial Tahun 2016/2017 

Nilai A AB B BC C D E   

Batas 77 70 63 56 50 35 0 0  

Jumlah 0 2 2 4 10 22 0 0  

% 0% 5% 5% 10% 25% 55% 0% 0%  

 

Dari data tabel rekapitulasi nilai diatas dapat dilihat bahwa masih 

banyak mahasiswa yang mendapat hasil belajar yang rendah. Dari 40 

mahasiswa, terdapat 22 mahasiswa yang mendapat persentase tertinggi 

dengan rentang nilai 35 ≤ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 50. 
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2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Subjek 

penelitian ini adalah mahasiswa semester I di Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menempuh Mata 

Kuliah Kalkulus Diferensial. Peneliti menganalisis hasil pekerjaan mahasiswa 

untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dialami saat menyelesaikan soal 

ujian tengah semester kalkulus diferensial. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan dokumentasi hasil Ujian Tengah Semester 

Kalkulus Diferensial dan wawancara sebagai usaha tindak lanjut. Subjek yang 

telah ditentukan kemudian di wawancarai, dan hasil wawancara tersebut 

digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk mengetahui kesulitan yang 

dialami mahasiswa. Teknis analisis data yag digunakan dalam penelitian ini 

adalah model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan 

data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan 

wawancara dengan mahasiswa yang menempuh mata kuliah Kalkulus 

Diferensial peneliti memperoleh data mengenai jenis-jenis kesulitan yang 

dialami mahasiswa serta faktor penyebabnya dalam menyelesaikan soal Ujian 

Tengah Semester Kalkulus Diferensial. Kesulitan-kesulitan yang dialami 

mahasiswa dikategorikan sebagi berikut. 

1. Kesulitan pemahaman/penerapan konsep 

Pada kesulitan dalam pemahaman konsep, mahasiswa tidak mampu 

menuliskan konsep dan menerapkan konsep yang akan digunakan. 

Mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan langkah awal dan 

rumus yang akan digunakan. Hal ini dibuktikan dengan kesulitan dalam 

menuliskan konsep rumus fungsi komposisi 𝑓 𝑜 𝑔 dan 𝑔 𝑜 𝑓 serta 

(𝑓 𝑜 𝑔)−1 dan (𝑔 𝑜 𝑓)−1. Kekeliruan rumus banyak ditemukan pada soal 

nomer 1,3, dan 4. Ditemukannya kesulitan mahasiswa menuliskan rumus 
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dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

pemahaman konsep. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa lupa saat 

mengingat rumus yang akan digunakan dan mengalami kebingungan 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Oktavia dan Khotimah (2016) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa jenis-jenis kesulitan yang dialami mahasiswa dalam 

menyelesaikan persamaan differensial dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 1) 

kesulitan pemahaman konsep meliputi: Kesulitan merumuskan ciri atau 

bentuk umum, kesulitan menentukan teknik penyelesaian. 2) kesulitan 

penerapan konsep meliputi: kesulitan dalam langkah-langkah perhitungan, 

kesulitan dalam materi prasyarat. 

Selain kesulitan tersebut, pada soal nomer 3 mahasiswa juga 

mengalami kesulitan menentukan persamaan bentuk lain dari trigonometri 

cos 𝑥 sehingga tidak mampu mencari nilai limit dengan benar. Hal Ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutopo (2014) kesalahan 

yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal limit fungsi, yaitu: 1) 

kesalahan konsep, 2) kesalahan sistematis, 3) kesalahan strategi, 4) 

kesalahan hitung. 

Kesulitan pemahaman konsep juga diungkapkan dalam penelitian  

Carlson & Richard (2015) bahwa pemahaman dan kemampuan penalaran 

mahasiswa semester pertama mengenai kalkulus terdapat kelemahan berat 

pada pengetahuan dasar dari konsep fungsi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa mengenai 

kesulitan pemahaman konsep yang menyebabkan mahasiswa mengalami 

kesulitan tersebut adalah kurangnya latihan soal sehingga mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam menentukan langkah awal serta mengalami 

kesulitan dalam menentukan maupun menerapkan konsep yang akan 

digunakan. Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan Mutakin 

(2015) bahwa faktor penyebab kesulitan mahasiswa ialah minat belajar 

yang rendah serta kemampuan dasar dalam matematika yang kurang. 
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2. Kesulitan operasi hitung 

Pada kesulitan operasi hitung matematika mahasiswa mengalami 

kesulitan operasi hitung yaitu merasionalkan pecahan bentuk akar, 

mengubah bentuk persamaan trigonometri dan operasi hitung aljabar (+,

−, ÷, ×). Kesulitan yang dialami mahasiswa dalam merasionalkan 

pecahan bentuk akar yaitu dikalikan dengan penyebut dan juga 

pembilangnya dengan merubah operasi pertambahan atau pengurangan 

pada persamaan awal yaitu 
√2𝑥+2− √3𝑥

√6+𝑥− 2√𝑥
 .

√2𝑥+2 + √3𝑥

√2𝑥+2 + √3𝑥
 .

√6+𝑥 + 2√𝑥

√6+𝑥 + 2√𝑥
. 

Mengubah bentuk lain dari persamaan trigonometri sebenarnya sama 

halnya merubah bentuk persamaan satu dengan persamaan lainnya namun 

nilainya tetap sama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jupri, dkk (2014) bahwa kesulitan mahasiswa yang paling banyak terjadi 

adalah kesalahan kalkulasi yang berkaitan dengan angka negatif dan 

pecahan. 

Kesulitan dalam operasi hitung juga ditunjukan dengan adanya 

kesulitan mahasiswa dalam menuliskan simbol. Kesulitan yang dialami 

yaitu menuliskan tanda (+) yang seharusnya (−) dan terletak pada soal 

nomer 5. Hal ini disebabkan karena mahasiswa kurang konsentrasi dan 

ketelitian dalam menyelesaikan soal. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Oktavia dan Khotimah (2016) bahwa kesulitan yang 

dialami mahasiswa ialah kesulitan pada langkah-langkah perhitungan dan 

materi prasyarat, kesulitan pada perhitungan eliminasi dan subtitusi. Hal 

ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Floredeliza (2016) bahwa 

dalam materi integral mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mengekspresikan dalam bentuk non aljabar dan mengalami kesulitan 

dalam proses perhitungan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa mengenai 

kesulitan dalam operasi hitung ialah kurang konsentrasi dan ketelitian 

yang kurang saat menyelesaikan soal. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari (2015) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
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kesulitan belajar dapat dilihat dari kecakapan mahasiswa dalam 

menyelesaikan persoalan teknik pengintegralan, motivasi belajar dapat 

dilihat dari perhatian mahasiswa terhadap pembelajaran serta kondisi 

mahasiswa yang lelah. 

Dari hasil analisis , dapat dilihat dalam bentuk tabel kesulitan yang 

diperoleh dari 6 mahasiswa yang mengikuti ujian tengah semester kalkulus 

diferensial. Tabel berikut disajikan beberapa kesulitan dari setiap 

mahasiswa dan setiap nomor soal: 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Analisis Kesulitan 

Nama Mahasiswa 

Nomer Soal 

1 2 3 4 5 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 

1. Nanda Mudiastuti √ - - √ √ √ - √ - - 

2. Frida Nur S √ - - - - √ - √ - √ 

3. Febriana Viny N √ - - √ √ √ √ √ - √ 

4. Anisah N √ - - √ √ - √ √ √ √ 

5. Ahmad Zulfakar √ √ - - √ - √ √ - √ 

6. Ratna Dwi S √ - - √ √ √ √ √ √ √ 

Keterangan : K1 = kesulitan Pemahaman/penerapan konsep 

    K2 = kesulitan perhitungan 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa. 

a. Kesulitan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UMS dalam 

menyelesaikan soal ujian tengah semester kalkulus diferensial didapatkan 

2 aspek kesulitan yaitu kesulitan dalam penerapan konsep dan kesulitan 

perhitungan. 

b. Faktor-faktor yang menyebabkan Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika UMS mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ujian 

tengah semester kalkulus diferensial adalah sebagai berikut. 
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1) Mahasiswa tidak memahami konsep dasar rumus fungsi komposisi. 

2) Mahasiswa masih kebingungan dalam merasionalkan akar bentuk 

pecahan. 

3) Mahasiswa belum bisa mengubah bentuk trigonometri ke persamaan 

trigonometri yang lain. 

4) Mahasiswa mengalami kendala pada limit bilangan natural (e) dan 

pangkat. 

5) Mahasiswa kurang teliti dalam mengerjakan soal dan beberapa 

kehilangan konsentrasi karena keterbatasan waktu. 

6) Mahasiswa jarang berlatih soal-soal dan enggan mengulang materi 

yang telah diajarkan. 
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